
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij FrieslandCampina DMV Veghel 
B.V., NCB-laan 80 te Veghel 
 
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, 
eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl. 
 
Algemene informatie 
 
Doelstelling van de inspectie 
Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die 
eisen voldoet. 
 
Doelstelling van de samenvatting 
Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie. 
 
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien? 
Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken 
hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een 
periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod. 
 
Inleiding 
 
Op 24 februari 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf FrieslandCampina DMV Veghel B.V. (verder te noemen FrieslandCampina). Vanwege 
de maatregelen vanuit de overheid om verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan is er geen Brzo-
inspectie ter plaatse uitgevoerd. In plaats daarvan is gekozen voor een inspectie-op-afstand. 
De resultaten zijn in kaart gebracht en op 17 maart 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is FrieslandCampina? 
FrieslandCampina DMV Veghel B.V. is een zuivelfabriek. Het betreft een inrichting voor de ontvangst en 
verwerking van melk en wei tot diverse van melk afgeleide poeders en pasta’s. Het bedrijf valt onder de 
werkingssfeer van het Brzo 2015 vanwege het overschrijden van de gecumuleerde lage drempelwaarden van 
gevaarlijke stoffen van bijlage 1 van de SEVESO III richtlijn. Dit is met name een gevolg van de opslag en het 
gebruik van salpeterzuur (60%; acuut toxisch) . 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij FrieslandCampina de volgende onderdelen: 
VBS-element i, de organisatie en het personeel: 

− de taken en verantwoordelijkheden van het personeel dat bij de beheersing van de gevaren van zware 
ongevallen wordt betrokken; 

− communicatie over veiligheid en het onderzoeken en stimuleren van het veiligheidsbewustzijn; 

− het onderkennen van opleidingsbehoefte en het organiseren van opleidingen en trainingen. 
VBS-element iv, de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen: 

− de aanwezigheid en het gebruik van procedures om de veiligheidsrisico's bij wijzigingen van installaties, 
processen, opslagplaatsen, organisatie, etc. te beoordelen en beheersbaar te houden; 

VBS-element v, de planning voor noodsituaties: 

− de taken en verantwoordelijkheden van het personeel dat deel uitmaakt van de bedrijfsnoodorganisatie; 

− het oefenen van deelaspecten van het calamiteitenplan door middel van een oefenplan; 

− het afstemmen van het aantal en de middelen van de bedrijfshulpverleners op de voorzienbare noodsituaties. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
VBS-element i, de organisatie en het personeel: 

− Het algemene personeelsbeleid op gebied van veiligheid en het opleidings- en trainingsprogramma kent een 
duidelijk systematische benadering en is goed gedocumenteerd met ondersteuning van verschillende digitale 
systemen;  

− In de procedures van het veiligheidsbeheerssysteem zijn de taken en verantwoordelijkheden van de 
betrokkenen op alle organisatorische niveaus goed inzichtelijk gemaakt; 

− FrieslandCampina heeft passende maatregelen genomen om het veiligheidsbewustzijn en bewustzijn voor de 
noodzaak tot voortdurende verbetering te doen toenemen.  



− Er is een omvangrijk systeem dat voorziet in het onderkennen van opleidingsbehoefte en in het organiseren, 
bewaken en evalueren van die opleiding. 

VBS-element iv, de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen: 

− Er is een procedure aanwezig om bij wijzigingen naast de productkwaliteit, voedselveiligheid, en gezondheids-
/arbo-/milieu-aspecten ook de veiligheidsrisico's te beoordelen; 

VBS- element v, de planning voor noodsituaties: 

− Er is een uitgebreid calamiteitenplan dat door middel van procesbeschrijvingen voorziet in een het onderkennen 
van allerlei deeltaken in optreden van bedrijfshulpverleners, waarbij gemakkelijk geschakeld en opgeschaald 
kan worden waar nodig; 

− Op basis van continuïteitsborging voor productie is gekozen voor een permanente bezetting van de 
bedrijfsnoodorganisatie door bedrijfsbrandweermensen, welke specifieke opleiding heeft gehad op gebied van 
bestrijden van ammoniaklekkages; 

− Het proces van alarmopvolging is geschikt voor het bedrijf. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
VBS-element i, de organisatie en het personeel: 

− De procedures van het veiligheidsbeheerssysteem met betrekking tot element i zijn minder deugdelijk en 
slechts min of meer volledig. Ook is de samenhang/relatie tussen deze documenten soms niet goed vastgelegd.  

VBS-element iv, de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen: 

− Er moet voldoende geborgd worden dat voor alle wijzigingen waarvoor dit noodzakelijk is een procedure wordt 
gevolgd om de wijzigingen te beoordelen; 

− De definities voor het al dan niet volgen van een procedure voor wijzigingen moet nog eenduidig worden 
gemaakt; 

− Wijzigingen die naar aanleiding van incidenten en (bijna) ongevallen worden doorgevoerd dienen ook via de 
procedure te worden beoordeeld; 

− Noodwijzigingen (Emergency changes) zijn nog niet gedefinieerd en de procedure die daarbij wordt gevolgd is 
niet gekoppeld met de procedure voor wijzigingen; 

− Er vindt nog onvoldoende controle plaats op het juist doorlopen van de procedure en uit de doorlopen 
procedures voortkomende veiligheidsmaatregelen worden niet geëvalueerd; 

− Er is/zijn nog geen geschikte prestatie-indicator(en) vastgesteld waarmee kan worden gemonitord of bij 
wijzigingen op de beschreven wijze wordt gehandeld en indien nodig bijgestuurd. 

VBS-element v, de planning voor noodsituaties: 

− Formuleer op basis van risico inventarisaties een concrete lijst met voorzienbare noodsituaties en koppel dit aan 
het oefenplan; 

− Vul de processen voor alarmeren en opschalen A2 tot en met A5 aan met concreet proces voor informeren van 
en afstemmen met overheidshulpdiensten; 

− Stem de taken van bedrijfsbrandweer af op arbeidsomstandigheden  regelgeving. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 


